
1 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ  13  

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 9.03. 2020թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 12-ը (տասներկու): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ 

2.  Կ. Պետրոսյան` ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար, 

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ  

4.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի խորհրդական 

5.   Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

6. Թ. Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

       7.   Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

       8.   Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան  

       9.  Թ. Մելիքյան՝ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, 

       10.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

       11. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

       12.  Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. ԿԳՄՍ նախարարի N 26 հրամանի հիման վրա  ս/թ-ի  մարտի 2-ից 8-ը §Շիրակի 

պետական համալսարան¦ հիմնադրամում  դադարեցված ուսումնական 

պարապմունքները (ներառյալ՝ պրակտիկան¤ և ՊԴ, վարչական և ուսումնաօժանդակ 

կազմերի աշխատանքները լրացնելու մասին 
Հաղ.՝ռեկտորի ԺՊ Եր. Սերոբյան 

 

2. Ընթացիկ հարցեր 

 
ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ԿԳՄՍ նախարարի N 26 հրամանի հիման վրա  ս/թ-ի  մարտի 2-ից 8-ը §Շիրակի 

պետական համալսարան¦ հիմնադրամում  դադարեցված ուսումնական 

պարապմունքները (ներառյալ՝ պրակտիկան¤ և ՊԴ, վարչական և ուսումնաօժանդակ 

կազմերի աշխատանքները լրացնելու մասին 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Բ. Պողոսյանը, Ռ. Մարդոյանը, Թ. Մելիքյանը, Օֆ. 

Հովհաննիսյանը 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. Ս/թ-ի մարտի 2-6-ի աշխատանքային օրերը տեղափոխել համապատասխանաբար 

մարտի 14-ին, մարտի 21-ին. մարտի 28-ին, ապրիլի 4-ին  և ապրիլի 11-ին՝ շաբաթ 

օրերին:   

Բաց թողնված ուսումնական պարապմունքները  լրացնել հետևյալ աշխատանքային 

գրաֆիկով.  

 

N              Օրը    Տեղափոխված օրը 

1      Մարտի 2 

   երկուշաբթի  

  Մարտի 14 

  շաբաթ 
2      Մարտի 3 

  երեքշաբթի  

  Մարտի 21 

  շաբաթ 

3        Մարտի 4 

   չորեքշաբթի 

  Մարտի 28 

  շաբաթ 
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       Մարտի 5 

    հինգշաբթի 

  Ապրիլի 4 

  շաբաթ 

5        Մարտի 6 

     ուրբաթ 

  Ապրիլի 6 

  երկուշաբթի  

 

 

2. Ապրիլի 6-ի  միջանկյալ քննությունները  տեղափոխել ապրիլի 11-ին՝ շաբաթ օրը: 
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3. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի դասերը մարտի 

9-ից ապրիլի 3-ի փոխարեն տեղափոխել մարտի 16-ից ապրիլի 10-ը՝ քննաշրջանն ու 

լուծարքային շրջանները թողնելով  անփոփոխ: 

4. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի պրակտիկան 

երկարաձգել մեկ շաբաթով՝ փետրվարի 3-ից մարտի 6-ի փոխարեն տեղափոխել 

փետրվարի 3-ից  մարտի 13-ը ներառյալ: 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերի II 

կիսամյակի պրակտիկաները փետրվարի 24-ից մարտի 20-ի փոխարեն տեղափոխել 

փետրվարի 24-ից մարտի 27-ը ներառյալ: 

6. ՇՊՀ քոլեջում ս/թ-ի մարտի 2-ից 6-ը բաց թողած դասերը լրացնել մարտի 9-ից 

ապրիլի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ անցնելով 6-օրյա աշխատանքային 

ռեժիմի:  

ՇՊՀ քոլեջի եռաշաբաթյա պրակտիկան  ս/թ-ի 02.03-20.03.-ի փոխարեն տեղափոխել 

02.03-27.03՝ վերջին  երրորդ շաբաթն իրականացնելով  դասապրոցեսին զուգահեռ: 

 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

12 անդամ. կողմ՝ 12, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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